
Agenda Maandag 19 december 2005
Dinsdag 20 december 2005

Opgesteld 15 december 2005

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 19 december 2005 om 14.00 uur
Dinsdag 20 december 2005 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
(inclusief eventuele stemmingen)

I

29 436 Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met
goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over
integriteit

30 007 Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 25 juni 1973 te
Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de havenarbeid, 1973 (Verdrag
nr. 137, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
achtenvijftigste zitting; Trb. 1974, 70)

30 049 Wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de
overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de
wet van 17 november 1994, Stb. 837

30 138 Uitvoering van Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheids-
overeenkomsten

30 188 Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur en enige andere wetten in
verband met de implementatie van richtlijn nr. 2003/98/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake
het hergebruik van overheidsinformatie (Wet implementatie richtlijn inzake
hergebruik van overheidsinformatie)

30 223 Wijziging van enige socialeverzekeringswetten in verband met de beëindiging
van de verzekeringsplicht van in het buitenland wonende uitkeringsgerech-
tigden

30 238 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2006)
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30 314 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten, de Wet financiering sociale verzekeringen en de
Wet op de huurtoeslag en enige andere wetten in verband met het toekennen
van tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond
van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoor-
ziening jonggehandicapten en enkele aanpassingen in de berekening van de
uitkeringen

30 331 Intrekking van de Veewet

30 337 Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en enige
andere wetten

30 349 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Obdam en
Wester-Koggenland in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

30 357 Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in de
provincie Zuid-Holland in verband met de voorgenomen herindeling van deze
gemeenten

30 361 Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal gemeenten in
Midden-Limburg in verband met de voorgenomen gemeentelijke herindeling
van deze gemeenten

II

29 734 Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde
monumenten alsmede het wijzigen van de voorhangbepaling van artikel 34

III

28 484 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in
verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

30 171 Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van
andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het
terrein van het Ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie)

IV

19 529 Vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuw
Burgerlijk Wetboek

30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling
van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek (Invoeringswet titel 7.17 en titel 7.18 Burgerlijk Wetboek)

V

29 685 Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het
inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomens- en vermogens-
begrip

VI

29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een
inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen
(Wet inburgering in het buitenland)
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VII

30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten
(Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen)

VIII

30 318 Aanpassing van en verbeteringen in diverse wetten in verband met de
invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen alsmede
enkele andere correcties (Aanpassingsen verzamelwet Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen)

IX

30 096 Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting (OZB) op woningen en het
maximeren van de resterende OZB-tarieven (Afschaffing gebruikersdeel OZB
op woningen)

X (onder voorbehoud)

30 091 Regels die een geconcentreerde aanpak van grootstedelijke problemen
mogelijk maken (Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)
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